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Inbjudan till digital föreläsning med Jämställt  
 

Fredagen den 5 mars kl. 9.00 börjar utbildningen. Gå med och testa att allt fungerar redan 
från kl. 8:40, men senast kl. 8.55 bör alla gått med i utbildningen.  
 
Ni når utbildningen genom denna länk: https://samba.live/live/jamstallt/ekolek 
 
 

Teknisk information innan utbildningen 
Du går med i mötet via en webbläsare i din dator. Det bästa är om du använder Chrome 
(Google Chrome) och ser till så att du inte har annonsblockerare på. 
 
Testa i förväg att det fungerar med din dator och webbläsare genom denna 
länk: https://samba.live/systemcheck 
 
OBS! För att kunna delta i utbildningen är det viktigt att du har en bra internetuppkoppling. 
Det bästa är om du har möjlighet att använda en bredbandskabel som du sätter direkt i din 
dator. Använder du wi-fi, se till att du sitter tillräckligt nära signalen/routern. Här kan du 
kolla hur snabb din internetuppkoppling är: http://www.bredbandskollen.se/ 
 

På utbildningsdagen 
Du kommer till utbildningen genom denna länk: 
https://samba.live/live/jamstallt/ekolek 
 
Du kan klicka på länken för att komma till utbildningen men om din dator inte har Chrome 
(Google Chrome) som standardwebbläsare kopierar du länken och klipper in den i Chrome. 
 
Skriv ditt namn och din mejladress under fliken ”guest” och tryck på ”enter”. Är ni fler 
personer som sitter tillsammans så skriv hur många ni är i namnet (t.ex. Emma_2personer). 
OBS! Det är mycket viktigt att ni skriver antalet ni är vid varje dator om ni är fler än en 
person. 
 
Vi finns på plats digitalt kl. 8:40 på utbildningsdagen så det finns gott om tid att testa 
tekniken en sista gång. Klockan 9.00 börjar föreläsningen och då kan vi inte hjälpa till med 
tekniska frågor, så kom i god tid. 
  
OBS! Ha gärna med en smartphone/surfplatta per person för att kunna delta i digitala spel 
och skicka in tankar och förslag under utbildningen. 
 
Se bilden på nästa sida för att få en snabbguide kring hur det digitala utbildningsrummet ser 
ut och fungerar. 
 
 
 På nästa sida finns en bild med 

förklaringar på hur utbildningssidan ser ut 

https://samba.live/live/jamstallt/ekolek
https://samba.live/systemcheck
http://www.bredbandskollen.se/
https://samba.live/live/jamstallt/ekolek
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Så här ser själva utbildningssidan ut 

OBS! Du kommer inte att synas och höras om du inte får ordet. Ordet kan du få genom att räcka upp 
handen.  
 
När vi har gett dig tillstånd behöver du själv sätta på din kamera och din mikrofon. När vi skickar in 
er i grupprum är det dock bra om ni sätter på kameran men det viktigaste är att ni sätter på 
mikrofonen så att dina kollegor hör er. 
 
Kolla gärna så att ditt ljud och din webbkamera/mikrofon fungerar innan föreläsningen. Alla bör 
använda ett headset/hörlurar med mikrofon för att det ska bli så få störningar som möjligt.  
 
Har ni frågor innan föreläsningen mejla till info@jamstallt.se  
 

 
VARMT VÄLKOMNA! 

mailto:info@jamstallt.se

